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ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 

НА НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНСТ 

за периода от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. 
  

Извършени нестопански дейности:     
През четвъртото тримесечие на 2021 година НАСО активно  работи по  основните 
цели и приоритети в работата си за подкрепа и развитие на дейностите и 
политиките в областта на работата на доставчиците на социални услуги, в т.ч 
общини, НПО, подкрепа на работодатели, специалисти, хора с увреждания и 
други. През последните три месеца на 2021г., проведохме редица срещи и 
събития. Очакванията и интересът към работата на НАСО продължават с 
разширената активност, от което и резултатността в работата е положителна.  

Алиансът продължи обичайните основни акценти в работата на НАСО, в т.ч. 
международна дейност и пренос на добър опит и иновации от Европа, чрез 
участия в събития и преводи, активни национални партньорства за развитие на 
социалните услуги в условията на новия Закон и Правилника за прилагането му, 
участие в работната група по създаването на поднормативната рамка на ЗСУ и 
полезен диалог със структури от социалната сфера и местната власт от цялата 
страна. 

НАСО продължава и през отчетния период своята дейност като член на 
Икономическия и социален съвет от групата на неправителствените организации 
с право на глас при участието си в пленарна сесия и заседанията на постоянните 
комисии на Съвета. Темите по които работи Алиансът и ИСС засягат особено 
важни въпроси от икономическата и социалната сфера на страната. 

НАСО се включи активно със своите експерти при обсъждането на проектите на 
Стандарти и критерии за качество на социалните услуги, както и по проекта на 
Наредбата за качеството на социалните услуги, и се включи в заседанията на 
работната група по разработването на стандартите за качеството на социалните 
услуги. 

I.ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, СОЦИАЛНО 
ОТГОВОРНА ЗАЕТОСТ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

И през четвъртото тримесечие на 2021 година, НАСО активно работи в посока за 
развитие на социалните услуги, социалноотговорната заетост и информационни 
дейности, в т.ч. за национални и международни дейности за разработване, 
организиране и реализиране на национални и местни социални политики и 
други. НАСО организира и реализира множество възможности на тема социална 
отговорност и заетост, чрез работни срещи, обучение и подкрепа на хора с 
увреждания, мотивиране, стимулиране, срещи с работодатели, представители на 
общини, организации и други, за осигуряване на условия за заетост и личностно 



развитие на хора с увреждания при обичайни интегрирани условия. 

Дейностите на Алианса включват развитие на социалните услуги в цялата страна, 
помощ и координация на място, работа на експертния съвет, на 
представителствата в областните градове, разработване на помощни 
методически и информационни материали, развитие на капацитета на екипите и 
доставчиците на социални услуги, повишаване на качеството на подкрепа за 
хората с увреждания и др. 

В рамките на реализираното от НАСО национално и европейско партньорство в 
последните две десетилетия, организацията ни съсредоточава основните 
усилията и дейностите си в работа по темите за развитие на социалните услуги и 
заетостта за хората с увреждания.  

 И през отчетния период организацията включи в своята програма дейности за 
разработване, осигуряване преводи и разпространяване на информация и опит за 
формиране на нагласи, политики и възможности за доставчици на социални 
услуги, работодатели, общини, хора с увреждания и други социално ангажирани 
субекти. Издаде и разпространи своите електронни информационни издания, 
поддържа национален информационен сайт, седмичен информационен 
електронен бюлетин и други.  

В подкрепа на изброеното са всички конкретни реализирани събития и дейности, 
както следва:  

Годишна национална среща на НАСО „Социални услуги 2022“ 

На 29 ноември се състоя Годишна национална среща на представителствата, 
експертния съвет, секретариата и Управителния съвет на НАСО, на която бяха 
обсъдени темите за развитието на социалните политики, социални услуги и 
заетост в страната, предстоящите събития и работата на Алианса през 2021-2022 
г. 

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев откри събититието с приветствени 
думи, в които благодари за усилията и отдадеността на целия екип и пожела 
ползотворна работа през следващата година. Участниците в срещата представиха 
и обсъдиха своите предложеия за организиране на проекти и инициативи като 
част от Годишната програма на Алианса за 2022 г. Направени бяха предложения 
за оптимизиране на работните процеси и още по-задълбочена работа в 
основните направления – социални услуги, заетост за хора с увреждания и 
реализиране на партньорски дейности и проекти с работодатели в сферата на 
корпоративната социална отговорност. 

Регионална работна среща по въпросите за осиновяването 

В партньорство с НАСО през октомври се проведе Регионална работна среща по 
въпросите за осиновяването. Онлайн срещата беше част от кампанията 
„Национални информационни седмици за осиновяването“ и се осъществи с 



партньорство между Община Пловдив, НАСО, Българска асоциация „Осиновени и 
осиновители“/ БАОО/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства в 
Пловдив. 

Актуални теми и най-често срещаните проблеми в процеса по осиновяването 
бяха обсъдени от представители на Агенция „Социално подпомагане“, 
Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, БАОО, Държавна 
агенция за закрила на детето, осиновители и автори на книгата „Така започна 
всичко“. 

Срещата бе открита от г-жа Веселина Ботева, директор на дирекция „Социални 
дейности“ в Пловдив и член на УС на НАСО. В дискусията се обсъдиха в детайли 
все още неразрешените казуси при осиновяването, като липсата на мотивация от 
страна на кандидатите за осиновители да потърсят навременна подкрепа в най-
ранните етапи от процеса по осиновяването. Това включва и помощ с 
консултиране по време на самото кандидатстване. По време на срещата беше 
засегната темата за същността на родителството, без значение дали става въпрос 
за биологични родители или осиновители. 

Връчване на удостоверение за членство на Икономически университет – 
Варна 

На 24 ноември председателят на НАСО г-н Георги Георгиев връчи удостоверение 
за членство на ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени 
Станимиров. По време на срещата, в която участва и ръководителят на катедра 
„Правни науки“ доц. д-р Андрияна Андреева, бяха дискутирани някои основни 
насоки за съвместна работа в рамките на научното и образователното портфолио 
на университета. 

Срещата продължи с обсъждане на конкретни идеи за подкрепа на устойчиви 
социално отговорни каузи и предприемачески инициативи. През последната 
година Национален алианс за социална отговорност активно включва в 
партньорската си мрежа висши учебни заведения в рамките на дейностите си за 
подкрепа и сътрудничество със структурите на образователната система в 
страната. 

Парньорство с Икономически университет-Варна 

Екипите от експерти, които ще реализират съвместни дейности, партньорски 
инициативи и проекти между НАСО и Икономически университет – Варна, се 
срещнаха на 25 ноември. По време на работната дискусия се обсъди конкретна 
работеща програма за парньорство, както и идеи за подкрепа на устойчиви 
социално отговорни каузи и предприемачески инициативи. 

Дейностите по програмата за партньорство между Алианса и висшето учебно 
заведение ще стартират още в началото на 2022 г. Национален алианс за 
социална отговорност активно включва в партньорката си мрежа висши учебни 



заведения в рамките на дейностите си за подкрепа и сътрудничество с 
образователната система в страната. 

Посещение в ДЦПЛУ – Сливен 

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев посети Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания /ДЦПЛУ/ в град Сливен. В сърдечна обстановка всички 
потребители и работещи специалисти представиха себе си и своята мисия в 
работата на услугата. Представени бяха успехите на екипа през настоящата 
година, подготовката за коледните и новогодишни празници, както и плановете 
за развитие през следващата 2022 г. 

Г-жа Камелия Грозева, която е ръководител на фондация „Милосърдие“ и 
представител на НАСО за град Сливен, говори за миналата, настоящата и 
бъдещата работа на фондацията за развитие на услугата. В дух на 
удовлетвореност бяха споделени и добри практики в търсене на нови 
възможности за партньорство с Алианса. 

Среща с кмета на Община Сливен 

Председателят на НАСО се срещна с кмета на Община Сливен г-н Стефан Радев. В 
дух на взаимна подкрепа бяха представени и обсъдени актуалните дейности на 
Алианса и общината в социалната област с поглед за развитие в близка и по-
далечна перспектива, както и необходимостта от по-активно партньорство. 

Констатирани бяха редица неизползвани досега варианти за по-ефективно и 
съдържателно взаимодействие. Двете страни се договориха за предприемане на 
конкретни и устойчиви решения и практики, които да допринесат за по-
ефективни съвместни действия в бъдеще. 

Среща с ръководство и преподаватели от Югозападен университет 

На 15 декември представител на НАСО се срещна с преподаватели от катедра 
„Социални дейности“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“.  Срещата, в 
която се включи  доц. д-р Васка Станчева,  даде възможност за обсъждане на 
продължаване на партньорството и работата по конкретни дейности и задачи, 
които Алиансът ще реализира заедно с висшето учебно заведение през 
предстоящата 2022 г. 

НАСО  и ръководството на Югозападен университет „Неофит Рилски“ 
продължават съвместната си работа в посока  развитие на социалните услуги и 
подобряване на качественото образование на работещите в сектора. 

Среща в общинска администрация Благоевград 

През м. ноември НАСО проведе среща с директора на  дирекция „Социална и 
жилищна политика“ г-жа Емилия Халилова. Договорени бяха последващи 
действия за съвместна работа в областта на социалните услуги, възможностите за 
осигуряване на заетост за хора с увреждания и реализиране на инициативи за 
развитие на широката мрежа от социални услуги в Община Благоевград. 



Среща в община Пловдив 

На 4 ноември се проведе работна среща между председателя на НАСО г-н Георги 
Георгиев и зам-кметът с ресор “Спорт, младежки дейности и социална политика” 
Георги Титюков. По време на срещата се обсъдха широк кръг от въпроси, 
свързани с местните политики в социалната област, работата на социалните 
услуги в условията на новия закон. 

Основни акценти на срещата бяха тясното сътрудничество и бъдеща работа 
между Алианса и общинското ръководство, успешното партньорство с 
организации и работодатели за подкрепа на хората чрез социални услуги и 
заетост. През последните години  НАСО реализира успешно редица инициативи 
съвместно с ръководството на Община Пловдив, която е част широката 
партньорска мрежа на организацията. 

Среща със зам.-председателя на Националния съвет за хората с увреждания 

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев проведе работна среща с 
предедателя на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с епилепсия“ и 
зам.-председател на Национален съвет за хората с увреждания г-жа Веска 
Събева. По време на срещата председателят на НАСО представи предложния за 
търсене на по-добро партньорство и информиране за устойчиви политики и 
решения по отношение на заетостта на хората с увреждания. 

Обсъдени бяха  възможностите за нови механизми в партньорството на 
национално представителните организации и участието им в законодателния 
процес в страната. В качеството си на зам.-председател на НСХУ, г-жа Събева 
изрази подкрепата си по направенитте предложения и готовносста да съдейства 
за обсъждането им и тяхното развитие. Като редовен член на Национален съвет 
за хората с увреждания, НАСО продължава да работи активно за подобряване на 
възможностите за трудова реализация и подобряване на качеството на живот на 
уязвимите групи в страната. 

Обсъждане на партньорство между НАСО и Национален съюз на ТПК 

Във връзка с избирането му за председател на НЦ на Национален съюз на 
трудово-производителните кооперации в България, Божидар Станчев се срещна с 
председателя на НАСО  Георги Георгиев. 

По време на срещата ръководителите на двете организации представиха 
основните дейности и приоритети през последните години, както и 
възможностите за активно партньорство между Алианса и Националния съюз на 
ТПК. 

Сред основните теми бяха политиките по заетост и приноса на национално 
представителните организации в областта на създаване на ползотворен диалог с 
институциите. В дух на взимно уважение и подкрепа Георги Георгиев и Божидар 
Станчев се договориха за партньорство и последващи съвместни действия и 
инициативи, целящи подобряване на качеството на живот на хората с увреждания 



и подкрепа от страна на работодателите и държавата. 

Работна дискусия със зам.-министър Иван Кръстев 

В сградата на Министерство на труда и социалната политика се проведе работна 
среща между председателя на НАСО г-н Георги Георгиев и зам.-министърът на 
труда и социалната политика г-н Иван Кръстев. В дискусията бяха включени 
актуални теми и въпроси, по които Алиансът работи в продължение на 
проведените срещи и разговори по време на Европейски форум за социално 
предприемачество, който се състоя през месец септември. 

 

По време на срещата се обсъдиха потребностите от развитие на политики в 
подкрепа на дейността на социалните предприятия и заетостта на хората с 
увреждания, както и приносът на Оперативана програма „Развитие на човешките 
ресурси“ в тези направления. Бяха обсъдени възможнностите за партньорство, 
имащи за цел надграждане по всички теми, по които НАСО работи активно. 

Нова книга за Деинституционализацията в България 

Партньорите на НАСО от Сдружение „Еквилибриум“ участваха в издаването на 
книгата „Деинституционализацията в България: Да задействаме системната 
промяна“  в рамките на програма „Международни социални инициативи“ на 
датските фондации Velux.  Книгата е резултат от датско-българското 
сътрудничество и прави паралели с тези процеси в страните Румъния и Молдова. 

Темата за деинституционализацията в България е сложна, многостранна и често 
политизирана и е насочена предимно към тези с професионален или академичен 
интерес по темата.  В 10-те раздела са включени коментари, предоставени от 
редица професионалисти, избрани поради тяхното потапяне в прилагането на 
деинституционализацията на Балканите. 

Среща на председателя на НАСО със зам.-министър Надя Клисурска 

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев проведе работна среща със 
служебния заместник министър на труда и социалната политика г-жа Надя 
Клисурска. Акценти в срещата бяха последващите съвместни действия между 
Министерство на труда и социалната политика и Алианса, които бяха договорени 
след участието на зам.-министър Клисурска в Национален форум „Социални 
услуги, социално предприемачество и заетост“ и Национална среща на 
социалните услуги, които се състояха през юни тази година. 

Основните дейности, в които се договориха общи подходи и партньорски 
действия, са заетостта, развитието на социалните предприятия, подобряване на 
работата на социалните услуги в условията на пандемия и приемането и 
успешното прилагане на поднормативната база на Закона за социалните услуги, 
както и създаването на по-ефективни политики подкрепа на хората с увреждания. 

Среща в Община Хасково 



Г-н Георги Георгиев се срещна с ръководството на Община Хасково в областта на 
социалните политики и услуги. По време на работната среща, която се състоя на 1 
ноември, бяха обсъдени инструменти и области за партньорство между 
общината и Алианса. В дискусията участва зам.-кметът с ресор „Социални 
дейности, образование, култура, спорт, младежки дейности“ г-жа Мария Вълчева. 

 

Договорени бяха последващи действия за съвместна работа в областта на 
социалните услуги, възможностите за осигуряване на заетост за хора с 
увреждания и реализиране на инициативи за подобряване на броя и качеството 
на широката мрежа от социални услуги в Община Хасково. 

 „Шарена книга“ разказва за дистанционната работа с потребители на 
социални услуги 

Един от активните партньори на НАСО - Сдружение „Социален център Бургас“ 
представи своята „Шарена книга“ за служители и потребители на социални услуги 
за хора с увреждания“. Книгата беше създадена в рамките на проект, който се е 
осъществеил с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания. 

„Шарена книга“ съдържа обобщен опита на партньорите на НАСО от „Социален 
център Бургас“ по време на дистанционната работа през 2020 г., след обявяване 
на извънредното положение след началото на пандемията от Ковид-19. В 
книжката има публикувани 25 занятия и още отделно 26 задачи, които са 
подходящи за реализация при провеждане на дистанционна работа с 
потребителите на социални услуги за лица със специфични потребности. Освен 
тях в „Шарена книга“ може да бъде прочетена статия на психолога на Центъра за 
влиянието на пандемията върху психичното и емоционално състояние на 
потребителите и служителите в социалните услуги. 

В книгата е включен и материал за използването на средства за допълваща и 
алтернативна комуникация при лица с говорни и физически проблеми, по време 
на дистанционна работа.  

Работна среща със заместник кмета на Община Стара Загора 

На 1 ноемвври председателят на НАСО г-н Георги Георгиев проведе работна 
среща със заместник кмета на Община Стара Загора с ресор „Хуманитарни 
дейности“ г-жа Иванка Сотирова. По време на срещата се обсъдха широк кръг от 
въпроси, свързани с местните политики в социалната област, работата на 
социалните услуги в условията на новия закон. 

Основни акценти на срещата бяха тясното сътрудничество и бъдеща работа 
между Алианса и общината, успешното партньорство с организации и 
работодатели за подкрепа на хората чрез социални услуги и заетост. Бяха 
уговорени слдващи стъпки за съвместн работа през 2022 г. В срещата се включи и 
д-рд-р Антония Тодорова, началник отдел „Здравеопазване и социални 
дейности“. 



СКИ „ЯМБОЛ-99“ участва в държавни турнири по тенис на маса и вдигане 
на тежести 

Град Ямбол стана домакин на спортни състезания за хора с увреждания по случай 
Международния ден на хората с увреждания  – 3 декември. В спортна зала 
„Диана“  на 4-ти декември се проведе държавен турнир по тенис на маса и 
държавен турнир по вдигане на тежести, който НАСО подкрепя традиционно 
всяка година. Участваха състезатели от цялата страна. Всички спортни прояви на 
спортния ни клуб се дължат на усилията на организация на председателката Надя 
Александрова и ръководството на УС. Финансовата подкрепа, за да се проведат 
състезанията правилно се дължат на ММС, БПФ, община Ямбол, община „Тунджа 
и НАСО. 

Благотворителна кампания 

Сдружение „УСМИВКА“, които са активни партньори на НАСО,  стартира 
Благотворителна кампания в подкрепа на 80 възрастни хора в град Бургас, в която 
събира дарения от 18.10.21г. до 10.12.21г. 

От 2015 г. Сдружение „УСМИВКА“- Бургас полага грижи за възрастни хора и всяка 
година по Коледа и Великден посещава своите клиенти като им предоставя 
дарения от хранителни продукти, топли дрехи, сладки, перилни и почистващи 
препарати и финансови средства направени от добри хора. 

Национално представителните организации на и за хората с увреждане излязоха 
с декларация, в която заявиха готовността си за продължаване на активното си 
участие в създаването и реализацията на социалните политики и 
усъвършенстване на действащата нормативна база за промяна на социалния 
статус на хората с увреждания в България. 

Декларация на национално представителните организации на и за хората с 
увреждане 

На 3 декември, когато се отбелязва Международния ден на хората с увреждания, 
национално представителните организации, сред които е и НАСО, призоваха за: 

● Осигуряване на качествена подкрепа във всички области за постигане на 
нормални стандарти на живот за хората с увреждания; 

● Пълна реформа в ТЕЛК и приемане на нов модел за оценка на увреждането, 
възможностите и потребностите, отчитащ комплекс от разнообразни фактори и 
гарантиращ по-висока степен на социално приобщаване на хората със 
специфични възможности; 

● Повишаване ефективността на здравната система чрез: своевременна 
медицинска профилактика, качествено и достъпно лечение, осигуряване на 
безплатни лекарствени средства и медицинска рехабилитация; 

● Промяна на модела за предоставяне на помощни средства, медицински 
изделия и приспособления и приемане на стандарти, гарантиращи тяхното 



качество; 

● Повишаване качеството на приобщаващото образование; 

● Незабавна и пълна промяна на нормативните условия за подкрепа на заетостта 
на хората с увреждания и осигуряване на напълно нов модел и правила за 
финансиране на хората с увреждания и работодателите, според броя на 
осигурените работни места и тежестта на увреждането на работещите. 
Повишаване на ресурса за подкрепа на работещите хора с увреждания и техните 
работодатели; 

● Значимо завишаване стандартите за финансиране на социалните услуги, с цел 
създаване на качествена подкрепа за хората с увреждания; привличане на 
качествени професионално подготвени специалисти; преодоляване на високата 
инфлация, завишените цени на горива и ел. енергия и разработване на карта за 
оптималното им разпределение в страната; 

● Подобряване на архитектурната, транспортна и комуникационна среда; 

● Повишаване доходите на хората с увреждания, гарантиращи достоен живот, 
лечение и рехабилитация; 

● Създаване на условия и механизъм за координация и контрол на 
хоризонталните политики за хората с увреждания и създаване на Държавна 
агенция за хората с увреждания; 

●Промяна на режима на поставяне под запрещение на хората с увреждания с цел 
осигуряване на право на избор. 

Участие в Пети виртуален панаир на неправителствените организации 

Национален алианс за социална отговорност участва в Пети виртуален панаир на 
неправителствените организации, организиран от Американски университет в 
България. Събитието се проведе на 24 ноември и представи по иновативен начин 
възможности за реализация на пазара на труда за студентите от престижното 
висше учебно заведение. 

 

По време на виртуалния панаир се обмениха идеи между студенти и 
представители на неправителствени организации, начини за участие в общи 
проекти, доброволчество, стажове и т.н 

На своя виртуален щанд НАСО запозна участниците във форума с мисията целите 
и дейността си като национално представителна организация с доказана 
ефективност на национално и европейско ниво. Алиансът и ръководството на 
Американски университет продължават своето партньорство в посока 
провеждане на инициативи и каузи в подкрепа на успешената рализация на 
младите хора в страната. 

Кампания „3 прехода, 3 преодоляни трудности, 3 върха“ 



С кампанията „3 прехода, 3 преодоляни трудности, 3 върха“ екипът на 
партньорите на НАСО Фондация „КОНКОРДИЯ“ ще покажат на деца със 
специални нужди, че няма невъзможни неща. Необходимо е само да пожелаят да 
направят нещо, да вярват в себе си и в човека, който ги подкрепя, да проявят 
постоянство и упоритост и да следват целите си. 

Целта на кампанията е да се съберат средства, с които да стане възможно 
достигането до няколко върха в български планини от деца в риск в Дневен 
център „Посока“.  Върховете, които ще бъдат изкачени са Черни връх, Мусала и 
Ком. 

Децата от Дневния център на организацията са с тежки съдби. Някои от тях са с 
родители, които имат нужда от подкрепа за да полагат грижи за тях, други творят 
в нашето арт ателие, а именно в него преди време няколко деца създадоха. 

Онлайн дискусия на тема: „Обсъждане на проект на Наредба за качеството на 
социалните услуги“.  

В срещата взеха участие членове на Експертния съвет на Алианса, членове на 
сформираните работни групи за обсъждане на стандартите и критериите за 
качество на социалните услуги и екипи на социални услуги, сред които ДЦДУ „Св. 
Николай Чудотворец“, ЦОП – Гулянци, КЗСУ – Търговище, ЦСРИ – Плевен, ЦОП – 
Габрово и др.  

Модераторът на събитието г-жа Сюзан Алиосманова, която е експерт „Социални 
услуги, работодатели и проекти“ в НАСО и управител на Комплекс за социално 
развитие в град Търговище, представи основните предварително направени от 
участниците предложения за стандарните при социалните услуги. По време на 
оживената дискусия участниците коментираха стандартите за услугите 
„Консултиране и информиране“, „Терапия и рехабилитация“, „Асистентска 
подкрепа“ и др. Засегната бе и темата за задължителните и препоръчителните 
длъжности за специалистите в социалната сфера. Обърна се внимание на 
проблема с дефицита на специалисти в сферата, което оказва негативно влияние 
върху качеството при предоставянето им. 

Онлайн дскусията завърши с обобщение на направените предложения по 
проекта на Наредба за качеството на социалните услуги. Екипът на Алианса 
продължава да бъде активен участник в законодателния процес, като мотивира и 
насърчава навременното включване на всички заинтересовани страни в открит 
диалог за подобряване на качеството на социалните услуги в страната и 
повишаване на жизнения стандарт на уязвимите групи в България. 

Работна среща в Американски университет 

На 18 ноември мениджърът „Национални партньорства и специализирани 
дейности“ в НАСО г-жа Наталия Христова проведе работна среща с декана на 
Америнанския университет в България г-жа Сабина Аронова Вийн. 

По време на срещата се обсъдиха възможности за партньорство между Алианса и 



висшето учебно заведение в сферата на корпоративната социална отговорност, 
заетостта на младите хора, както и различни аспекти в подкрепата за тяхната 
реализация. 

Бяха договорени последващи действия за активно партньорство в посока 
съвместни проучвания и анализи, реализиране на стажантски програми и участие 
на НАСО в предстоящия Пети виртуален панаир на НПО на АУБ -2021. 

Работна среща с община Добрич 

На 28 ноемвври председателят на НАСО г-н Георги Георгиев проведе работна 
среща с д-р Емилия Баева, зам. кмет „Хуманитарни дейности“ в Община град 
Добрич. По време на срещата се обсъдха широк кръг от въпроси, свързани с 
местните политики в социалната област, работата на социалните услуги в 
условията на новия закон. 

Основни акценти на срещата бяха тясното сътрудничество и бъдеща работа 
между Алианса и общината, успешното партньорство с организации и 
работодатели за подкрепа на хората чрез социални услуги и заетост. 

Участие в регионална конференция по допълваща и алтернативна 
комуникация 

На 12-14 ноември представител на НАСО участва в организираната от фондация 
„АСИСТ – Помагащи технологии“ 13-та Източно- и централноевропейска 
регионална конференция по допълваща и алтернативна комуникация“. Събитието 
се проведе с подкрепата на UNICEF ECARO, Министерството на образованието и 
науката и със съдействието на Международната асоциация по допълваща и 
алтернативна комуникация (ISAAC). 

Доклади изнесоха д-р София Калман (Унгария), проф. Стивън фон Течнер 
(Норвегия), проф. Джуан Борнман (Южна Африка), проф. Анна Саркади (Швеция), 
доц. д-р Кристине Стадсклайв (Норвегия), д-р Джуди Уайн (Израел), д-р Ади 
Нееман, д-р Гейл Тийчман, д-р Лия Калинникова и др. В онлайн диксисията взе 
участие и зам.-министъра на образованието г-жа Мария Гайдарова. 

Инициирана и организирана за първи път през 1997 г., конференцията има за цел 
да популяризира ДАК в страните от Централна и Източна Европа. Тя се е 
утвърдила като авторитетно събитие, на което се представят най-новите 
достижения и добри практики, свързани с използването на ДАК от деца и 
възрастни с комплексни комуникационни потребности. Темата на конференцията 
тази година е “ДАК и приобщаващото образование”. 

Заседание на Експертния съвет на НАСО 

На 6 октомври се състоя заседание на Експертния съвет на НАСО, на което се 
обсъди проекта на Наредба за качеството на социалните услуги.  Експертите на 
Алианса разгледаха различни възможности за подкрепа на социалните услуги в 
страната. Национален алианс за социална отговорност продължава активно да 
участва в процеса по обсъждане на поднормативната уредба на Закона за 



социалните услуги. 

В рамките на четвъртото тримесечие от годината НАСО участва в заседания на  
национални съвети, експертни работни групи, срещи и др. на национално ниво, 
сред които: 

Заседание на работната група за разработване на поднормативна уредба по 
Закона за социалните услуги 

Представители на НАСО участваха в онлайн заседанията на работната група за 
разработване на поднормативна уредба по Закона за социалните услуги, които се 
проведоха почти ежеседмично през отчетния период.  В заседанията се обсъдиха 
предварително подготвените становища по работните предложения на МТСП, 
АКСУ, ДАЗД и АСП за минимален и максимален брой на лицата, ползващи 
социални услуги, по видове социални услуги, Стандартите за качество на СУ и 
критериите за тях. 

Експерти и членове на НАСО работят активно  и обсъждат проектите на Стандарти 
и критерии за качество и ефективност на социални услуги, както и проекта на 
Наредба за качество на социалните услуги. 

НАСО - член на Икономическия и социален съвет 

ИСС обсъди участието на организираното гражданско общество в кръгла маса, 
посветена на Плана за възстановяване и устойчивост.Членовете на Съвета със 
съдействието на Европейски икономически и социален комитет подложиха на 
дебат участието на организираното гражданско общество в разработването и 
изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост и начините, 
по които той може да бъде оптимизиран. Домакин на кръглата маса, която се 
проведе на 12 октомври, беше КНСБ. 

В срещата участваха заместник-министри и представители на министерствата на 
образованието и науката, енергетиката, финансите, икономиката, труда и 
социалната политика, ректори на университети и други. 

--- 

Като член на Икономически и социален съвет  НАСО  участва в младежки форум 
под наслов #БъдиЕвропа, организиран от Съвета. Сред лекторите на събитието, 
което се проведе на 22 октомври, бяха тримата заместник- председатели на ИСС, 
Васил Велев – АИКБ, Пламен Димитров – КНСБ и Богомил Николов, Дарин 
Маджаров, създател на онлайн платформата Уча.се , Карина Ангелиева, съветник 
на министъра на образованието и науката, Ваня Григорова, КТ „Подкрепа“, 
Офелия Кънева, представител на независимите учени и други. 

Темите  на младежкия форум #БъдиЕвропа предоставиха възможност за дискусия 
за въпросите, свързани с дигитализацията и професиите на бъдещето след COVID-
19, дезинформацията и медийната грамотност, иновациите и 
предприемачеството. 



С участието си в събитието НАСО и всички членове на ИСС се включиха активно в 
започналия в цяла Европа открит и приобщаващ диалог с гражданите по ключови 
приоритети и предизвикателства за бъдещето на Съюза, като част от 
Конференцията за бъдещето на Европа сред младите хора. 

Участия в заседания на Национален съвет за хората с увреждания  

НАСО взе участие в заседание на Националния съвет за хората с увреждания, 
което се проведе на 24 ноември. По време на срещата се разгледа наредба за 
изменение и допълнение на Наредба за определяне на изискванията за 
достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпна среда в 
урбанизираната територия на сградите и съоръженията. 

--- 

На 27 октомври се проведе заседание на Национален съвет за хората с 
увреждания, в което НАСО участва като редовен член. По време на срещата се 
разгледа проекта на Правилник за организацията и дейността на Съвета за 
българския жестов език. Участниците в заседанието представиха предварително 
изготвени становища и изразиха своя вот по проекта на Правилник за 
организацията и дейността на Съвета за българския жестов език. 

 

Като член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност  

НАСО проследи процедурата по конкурса за първата годишна награда по 
корпоративна социална отговорност, с която министерство на труда и социалната 
политика  отличи добрите практики на отговорните компании и ангажираността 
им с различни социални каузи, които благоприятстват развитието на служителите, 
околната среда и обществото! 

Конкурсът имаше за цел да популяризира добрите практики в корпоративната 
социална отговорност и да вдъхнови и други хора, неправителствени 
организации, публични структури и компании да последват добрия пример. 

Заседания на Комитета за наблюдение на ОПРЧР 

Представител на НАСО участва в 15-то заседание на Комитета за наблюдение на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, което се проведе на 25 
ноември. 

По време на срещата се обсъди напредъкът по изпълнението на ОПРЧР в 
България, основните акценти в програмата, както и връзката между изтичащия 
програмен период и предстоящия. Участниците дискутираха начините за 
справяне с негативния ефект на пандемията върху заетостта за хората в 
неравностойно положение,  в това число продължително неактивни лица, хора с 
увреждане и т.н. 

Срещата бе открита от зам.-министър Иван Кръстев. В дискусията се включи г-н 
Йерун Юте от Европейската комисия, който направи коментар за реализирането 
на оперативната програма в България. Екипът на управляващия орган на ОПРЧР 



направи преглед на резултатите при повишаване на осведомеността в резултат от 
комуникационните дейности по програмата. 

--- 

На 19 ноември НАСО участва в 17-то заседание на Комитета за наблюдение на 
Програмата за развитие на селските райони (2014-2020). Заседанието се откри от 
заместник-министърът на земеделието, храните и горите и председател на КН на 
ПРСР г-н Георги Събев. На участниците в срещата се представи детайлна 
информация за напредъка в изпълнението на Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. 

Обсъдиха се критерии за подбор на проектни предложения по процедура по 
подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2 
„Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по 
заместване в стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г. В Дневния ред на срещата беше 
включена и темата за изготвяне на Стратегически план за развитие на 
земеделието и селските райони 2023-2027 г. 

 

Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие 
на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 г. 

Представители на НАСО участваха в заседание на Тематичната работна група за 
разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските 
райони за периода 2023 – 2027 г., което се проведе на 15 декември. 

На заседанието се представиха разработените проекти на интервенции, в 
резултат на проведените до момента обсъждания. Участниците обсъдиха 
предварително подготвени коментари и становища по темите от дневния ред, 
сред които инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони, 
подкрепа на организации на производители и насърчаване и подкрепа на схеми 
за качество и тяхното използване от земеделските производители. 

Заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и 
Програма за храни 

На 20 октомври НАСО взе участие в заседание на Тематичната работна група за 
разработване на Програма „Развитие на човешките ресурси“ /ПРЧР/ и Програма 
за храни и/или основно материално подпомагане /ПХ/ за програмния период 
2021-2027 г., на която е член. В онлайн срещата, в която участва НАСО като член 
на ТРГ, се обсъдиха и представиха предложения по проектите на програмите, 
варианти след отразени коментари от публични обсъждания и др. 

 

Участниците в заседанието приеха промени за увеличаване на ресурса, 
предвиден за обучения за придобиване и усъвършенстване на дигиталните 
умения по ПРЧР. Ресурсът, който ще бъде насочен към обучения за дигитални 
умения, е в размер на близо 400 млн. лв. Общият бюджет на ПРЧР (2021-2027) е 
3,8 млрд. лв. За различни мерки, свързани с осигуряване на младежка заетост, ще 



бъдат насочени близо 680 млн. лв. Предвижда се достъпът на безработни и 
неактивни хора да бъде улеснен с програми, чиито бюджет за следващите години 
е над 678 млн. лв. За социално включване са отделени близо 1,4 млрд. лв., а 
мерките включват деинституционализацията на грижите за възрастни хора в 
България и гарантиране на достъпни социални услуги за уязвими групи. 

 

Информационна дейност: 

През четвъртото тримесечие на 2021 г. Национален алианс за социална 
отговорност реализира дейности в посока осигуряване на най-адекватната и 
полезна информационна подкрепа за членовете си, в т.ч. за екипи и доставчици 
на социални услуги, общини, НПО и други, според условията и обстановката в 
страната.  

Информационната дейност на Алианса се реализира чрез седмичния бюлетин, 
публикуване на актуална информация в сайтовете Nasoki.bg и Naso.bg, както и 
провеждане на срещи и консултации с пряк контакт и онлайн, в рамките на които 
се дискутираха актуални и важни за социалното развитие теми, намираха се 
решения на конкретни проблеми и казуси, обменяха се опит и информация по 
множество въпроси, осигуряваха се възможности за нови партньорства.  

Популяризирането на иновативни модели и добри практики за работа в 
социалната сфера в новите условия, навременното информиране на своите 
партньори и обществеността за нормативни промени, нови актове и важни 
събития, осигуряването на все по-широка трибуна за дискутиране на проблеми, 
идеи и позиции между всички заинтересовани страни са сред основните цели на 
информационните дейности на Алианса.  

Сред най-важните приоритети за НАСО продължава да бъде подкрепата за своите 
членове и партньори, като основният фокус е работата в условията на Закона за 
социалните услуги и ППЗСУ.  

За да отговори по най-добър начин на потребностите на социалните услуги в 
страната НАСО продължава да поддържа Фейсбук страницата си и Фейсбук 
групата Ръководители социални услуги НАСО, като осигурява възможности за 
взаимопомощ и подкрепа, за споделяне на информация и обмяна на опит, за 
дискусии и пр. Като част от информационните дейности на организацията са 
профилите в платформите LinkedIn и Youtube. Благодарение на поддържането на 
тези медийни канали, всички заинтересовани страни в сектора получават 
актуална информация, обменят добри практики и биват информирани за най-
важните събития в сферата на социалната политика. 

Издаването и разпространението на седмичен електронен бюлетин през 
последните десет години се наложи като основен информационен инструмент за 
комуникация между европейски партньори, национални институции, местни 
власти, екипи и потребители на социалните услуги. С разпространението на 
седмичния бюлетин се популяризират значими теми, добри практики, интервюта, 
експертни анализи и водещи събития в социалната сфера. В него  включваме 

https://nasoki.bg/
https://naso.bg/
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/groups/337657473310649
https://www.facebook.com/groups/337657473310649
https://www.linkedin.com/in/national-alliance-naso-4a30a8209/
https://www.youtube.com/channel/UCOBkFp-w3Z8hz_0hYzJrJhA/featured
https://naso.bg/byuletin-i-vestnik/


актуална информация за членовете и партньорите на Алианса, като се стремим да 
обновяваме съдържанието му нови рубрики. С цел да информира своевременно 
своите членове, НАСО всяка седмица достига до всички заинтересовани 
посредством включената в бюлетина информация. По време на четвъртото 
тримесечие бяха издадени и разпространени 13 броя на бюлетина сред мрежата 
от членове и партньори на Алианса.  

Седмичният бюлетин на НАСО се изпраща до над 1100 електронни адреса, сред 
които Европейската комисия, мрежата на EASPD, неправителствени организации, 
Министерство на труда и социалната политика, държавни агенции, общини, 
екипи и потребители на социални услуги и много други партньори. В 
съдържанието на бюлетина са включени рубрики и информация за: социални 
политики, национални и международни новини, информация за социални услуги, 
коментари и анализи, корпоративна социална отговорност, социално 
предприемачество, европейски, национални и регионални проекти и програми, 
нормативни промени и обществени обсъждания, култура, образование и пр. Във 
всеки от бюлетините се съдържат средно 25-50 новини, съобщения, 
информационни материали, обяви, покани, статии и пр.  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Порталът за социални политики и услуги Nasoki.bg  включва актуални новини, 
полезна информация и добри практики в социалната сфера. През четвъртото 
тримесечие на 2021 г. са публикувани 148 информационни материали по теми, 
касаещи социалните услуги и политики в страната, корпоративната социална 
отговорност и социалното предприемачество. Информационният портал 
предлага полезна информация в рубрики: „Актуално“, „Добри практики“, 
„Социални политики“, „Корпоративна социална отговорност“, „Интервюта“, 
„Коментари и анализи“ и др. 

 

Сайтът на НАСО Naso.bg се поддържа ежедневно и предлага актуална 
информация за текущите дейности на Алианса, включващ хиляди структури в 

https://naso.bg/


цялата страна. Предоставя се информация относно проведени и предстоящи 
събития на НАСО и неговите членове, различни проекти и програми, 
възможностите за обучения; популяризира добри практики и инициативи; 
осигурява достъп до полезна информация под различни форми, като стратегии, 
планове, доклади, анализи, презентации, нормативни актове. В сайта се съдържа 
актуална информация за НАСО и база данни за членовете на организацията. През 
отчетния период са публикувани над 75 новини, съобщения за предстоящия 
събития и друга значима информация.  

 

 

В страниците на НАСО в социалните мрежи са отразени значими събития, 
интересна и полезна информация. През годините те се превърнаха в място за 
информация, комуникация и координация на специалисти от социалните услуги, 
потребители и други.  

По време на отчетния период НАСО продължи да разпраща към членовете и 
партньорите си проекти на нормативни актове, стратегически документи и др., 
като беше осигурена и реализирана възможност за представяне на обратни 
връзки, коментари и предложения по тях. 

 

 

 



 

 

II. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ КАПАЦИТЕТА НА ЧЛЕНОВЕ И 
ПАРТНЬОРИ 

През отчетния период НАСО проведе обучения и семинари по важи и актуални 
теми за развитие капацитета на екипите и доставчиците на социални услуги, както 
и за повишаване на качеството на подкрепа за хората с увреждания. 

Проведено обучение за специфика на работа с деца с увреждания 

На 10 декември експертът на НАСО и регионален представител на Алианса за 
област Пазарджик г-жа Валентина Гешева проведе обучение на тема: „Специфика 
на работа с деца с увреждания. Работа с деца с аутизъм, ДЦП, диабет, епилепсия 
и синдром на Даун.“ 

В обучението, което се състоя в онлайн среда, участваха работещи в социалните 
услуги за деца с увреждания (ДЦ ,ЦНСТ, ЦСРИ , Асистентска подкрепа и др.). 
Обучителят Валентина Гешева обърна внимание на правилното идентифициране 
на съществуващите рискове при директна работа с потребителите – деца и да се 
реагира правилно в критична ситуация. Участниците  получиха основни познания 
за заболяванията и уврежданията, което спомага за  сформиране на умения за 
пряка работа с потребителите, съобразно спецификата на увреждането или 
заболяването. 

Обучение  за професионалните рискове в помагащите професии 

Обучение на тема „Професионални рискове в помагащите професии. Стратегии и 
техники за редуцирането им.“ се проведе на 19 ноември. Лектор на онлайн 
дискусията бе преподавателят от Великотърновски университет „Св. св.Кирил и 
Методий“ доц. д-р Соня Будева, която отскоро е част от Експертния съвет на 
НАСО. 

В обучението с включиха работещи в сферата на социалните услуги – социални 
работници, психолози, социални педагози, възпитатели, ресурсни учители, 
рехабилитатори, трудотерапевти и др. 

Доц. д-р Соня Будева разгледа в детайли все по-актуалната тема за нарастващите 
рискове в помагащите професии, като се спря на практическите насоки за 
справяне с т.нар. „бърнаут“, травматичен стрес и рискове за психичното здраве на 



специалистите, който ежедневно работят с потребители на социални услуги с 
тежки увреждания. Бяха разгледани и симптомите на емоционално изтощение, 
фрустрация, гняв и депресия, характерни за синдрома на професионално 
прегаряне, а втората е свързана с вторичен травматичен стрес, заместваща 
травма и контрапренос. 

Проведено обучение за управление на времето и техники за мотивация 

На 19 ноември експертът на НАСО г-жа Живка Айрянова проведе обучение на 
тема „Планиране и управление на времето. Поставяне на цели и мотивация за 
успех“. 

Психологът-консултант Живка Айрянова, която има дългогодишна практика в 
сферата на общуването, работата в екип и оценка на емоционалното 
благополучие, се спря на основните методи за планиране на времето в работния 
процес и техники за мотивация и позотивно мислене. 

Участниците в обучението имаха възможност да намерят отговори на въпроси, 
свързани с основни проблеми от практиката в помагащите професии. 

С провежданите обучения  по актуални теми, проблеми и казуси в работата на 
специалистите от социалната сфера, НАСО цели да създаде по-достъпна и 
развиваща се среда за надграждане на уменията, споделяне на добрите практики 
и опита в социалните услуги в страната. 

Проведено обучение „Диагностика и оценка в сферата на помагащите 
професии“ 

Национален алианс за социална отговорност проведе обучение на тема 
„Диагностика и оценка в сферата на помагащите професии“, което се състоя на 17 
декември  в онлайн среда. Обучителят доц. д-р Соня Будева, експерт на НАСО и 
преподавател във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, 
разясни основни принципи при работа с потребители на социални услуги, в 
частност оценката на тяхното състояние. Разгледани бяха различни аспекти от 
диагностиката и оценяването в социалната сфера. 

В обучението се включиха работещи в сферата на социалните услуги като 
социални работници, психолози, социални педагози, възпитатели, ресурсни 
учители, рехабилитатори, трудотерапевти и др. Участниците се запознаха с 
елементите на оценката, включващи принципи, контекст, модели, рамки, умения 
и практически въпроси, като бе поставен акцент върху биопсихосоциалния модел 
на диагностика и подход, основан на силните страни на потребителите на 
социални услуги. 

Обучителен семинар „Лидерство и управление на социални услуги“ 

Национален алианс за социална отговорност проведе Обучителен семинар за 
ръководители на социални услуги и специалисти, работещи в центровете за 
предоставяне на социални услуги за деца. Обучението „Лидерство и управление 
на социални услуги“ се състоя  на 30 септември в град Кърджали с обучител г-жа 



Недка Петрова, която в експерт на НАСО и представител на Алианса в град 
Пловдив и директор на КСУДС – Пловдив. 

Обучителен семинар „Лидерство и управление на социални услуги“ 

В обучителния семинар участваха представителят на НАСО за град Кърджали г-жа 
Нермин Мехмед, над 15 социални услуги от общината, общински служители и 
специалисти от социалната сфера. Сред разгледаните теми бяха методите за 
управлението в организация, ръководенето на финансови и материални ресурси, 
човешки ресурси/подбор, обучение, оценяване и развитие/, подкрепа за екипа 
по време на пандемия, вътрешен и външен контрол /360 градусова обратна 
връзка/ и др.Обучението завърши със заключителна дискусия по въпросите за 
управление на качеството на социалната услуга, правата на детето и практически 
задачи, насочени към придобиване на умения за създаване на мотивация на 
работния екип. 

НАСО продължава работа по няколко международни проекта, както и 
реализира успешно международно партньорство  през 2021 година, както 
следва: 

Участия на НАСО в събития и работни срещи по проект D-CARE: 

НАСО участва в работна среща за обсъждане на Първи работен план от проекта D-
CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи 
в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на 
компетентностите и предприемачеството”. В срещата, която се проведе на 3 
декември, участваха всички партньори по проекта, които представиха резултатите 
от проведените до момента  семинари на национално ниво в няколко ервопейски 
държави.  

--- 

На 25 ноември НАСО организира Национален семинар в град Варна, по време 
на който се представиха и дискутираха темите за внедряване на социалните 
иновации, подобряване на интегрираните грижи и социалното включване на 
възрастното население у нас и останалите европейски страни. 

Национален семинар е в рамките на проект D-CARE „Разработване, пилотиране и 
валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за 
подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и 
предприемачеството”. 

Приветствие към гостите на събитието отправи председателят на НАСО г-н Георги 
Георгиев. Пред участниците всеки от работещия по проекта екип – Невена 
Добрева /експерт в направление „Проекти и международни партньорства“/, 
Наталия Хритова /мениджър „Специализирани дейности и национални 
партньорства“/ и Сюзан Сейфетинова /експерт „Социални услуги, работодатели и 
проекти“/ представи добрите практики в сферата на интелигентните грижи, 
основните цели и постигнатите резултати до момента, както и същността на 



създадената по проекта лаборатория за интелигентни грижи. 

Националният семинар завърши с оживена отворена дискусия по темите за 
внедряване на социалните иновации, подобряване на интегрираните грижи и 
социалното включване на възрастното население у нас и останалите европейски 
страни. 

--- 

Партньорите по проект D-CARE участваха в работна среща на 25 ноември, по 
време на която се обсъдиха организацията на траснационалните меморандуми, 
национален семинар и създаването на лаборатория за интелигентни грижи. В 
онлайн дискусията, в която се включиха експерти на НАСО, се представи 
концепцията за иновационната награда, като част от дейностите по проекта.  С 
широката си партньорска мрежа, екипа от експерти и учстие в създаването на 
националните политики в социалната сфера, Националният алианс за социална 
отговорност ще допринесе за постигането на основните цели на проекта. 

--- 

Разработване на програми за обучение по проект D-CARE 

На 13 октомври се проведе среща JEP Meeting по проект D-CARE, на която бяха 
представени изготвените в рамките на партньорските дейности програми за 
обучение. Акцент при презентирането им се постави върху структурата и 
функционалността, която трябва да притежава платформата, която е създадена за 
целите на проект D-Care. 

В онлайн дискусията, в която участва експерт на НАСО, се обсъди необходимостта 
от определяне на формата на материалите, които да се съдържат в платформата 
и възможността всеки партньор да разработи и предложи различни видове 
презентации. 

Участниците в срещата коментираха сроковете за качване на модулите за 
обучение в платформата за електронно обучение. 

Събития и дейности на EASPD от България 

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD 

На 13 октомври в Брюксел хилядите членове на Европейската асоциация на 
доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ тържествено откриха 
конференцията „Персонализирани технологии за овластяване на хората и 
услугите за хора с увреждания“. С престижния форум се отбелязва юбилея на 
организацията, която чества 25 години от създаването си. 

Конференцията даде трибуна за диалог между ключови заинтересовани страни, 
за да бъдат открити най-подходящите и ефективни технологии в областта на 
предоставянето на услуги за хората с увреждания и преодоляване на цифровото 
разделение в уязвимите обществени групи. 



В първия ден от форума представители на НАСО взеха участие в дискусии по 
темите за дигиталната трансформация на социалните услуги и достъпността на 
дигиталните технологии, както и в  уъркшоп семинари по темата за развиване на 
дигитални умения за доставчиците на социални услуги. 

При откриването на конференцията президентът на EASPD Джим Кроу ясно заяви: 
„Бъдещето е сега! Цифровата революция е все по-бърза и тя трябва да се включи 
в социалните услуги за хората с увреждания. Цифровата революция ще промени 
социалните услуги и сектора. Всеки трябва да има достъп до тези услуги и техните 
услуги. Трябва да помогнем на персонала в социалните услуги да навлезе в 
цифровата технология. Много голяма част от населението в Европа живее в 
социална изолация и поради това е необходимо да осигурим по-добро бъдеще 
на социалните услуги.“ 

Клаус Мизенбергер, професор в универсетета в Линц, говори за това как услугите 
могат да премахнат бариерите за достъп до онлайн подкрепа. Подходът, 
ориентиран към потребителите, е необхоходимо да се превърне в естествена 
част от ежедневния бизнес в развитието на достъпните техноллогии. 

Представител на ГД „Заетост и социални въпроси“ в Европейската комисия 
представи европейския закон за достъпност. В отделен семинар се разгледа 
темата как технологичното развитие също може да помогне за по-приобщаващо 
образование. В този семинар Ивана Юрага от отдел „Цифрово образование“ на 
ЕК представи  Плана за действие за цифрово образование  за 2021-2027 г. и 
насърчаване на ученето за всички. Обсъди се значението на помощните 
технологии за приобщаване на образованието. В семинара „Поглед назад и 
напред“ се фокусира върху разработването на европейска платформа за данни за 
зравето в рамките по проект по програма „Хоризонт“ – 2020. 

По време на конференцията паралелно се проведе панаир, на който се 
представиха помощни технологии – софтуери и оборудване, които могат да се 
използват от хора с увреждания, за да могат те по-лесно да имат достъп до 
продукти, системи, услуги или цифрова среда. 

По време на втория ден от конференцията/14 октомври/ се проведе Церемония 
по стартиране на проекта B-WISE, в който НАСО е партньор. Участниците в 
конференцията отбелязаха юбилея на EASPD с галавечеря. 

Генерална асамблея на EASPD 

На 15 октомври се проведе Генерална асамблея на Европейската асоциация на 
доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, в която се включиха 
представители на над 20 000 социални услуги от цяла Европа, сред които 
Национален алианс за социална отговорност и Агенция за социално развите – 
Вижън. Асамблеята се откри със встъпителни думи от президента Джим Кроу и 
новия генерален секретар Мая Донева. 

В рамките на събитието бяха обсъдени отчета за дейността на организацията, 
бюджета за бъдещи дейности, актуализация на членството и официално 



приемане на нови членове, както и приети малки промени във вътрешните 
правила. Служител по комууникациите представи новото лого на EASPD и 
предостави на Aсамблеята кратък преглед върху новия уебсайт на организацията. 
Подновяването на бранда е свързано с 25-та годишнина на EASPD. През 
последните месеци екипът на организацията работи активно по изграждането на 
Стратегия за периода 2022 – 2025 г. Мениджърът по политики и комуникации 
Томас Бигнал представи проекта на стратегията за интелигентна трансформация и 
изграждане на устойчивост. 

Членски Форум по заетост 

На 13 октомври се проведе Форум по заетост на Европейската асоциация на 
доставчиците на услуги за хора с увреждания, в който НАСО се включи като член. 
По време на срещата се дискутира Стратегия на EASPD за периода 2022-2025, 
която е под надслов „Движение напред: интелигентна трансформация и 
изграждане на устойчивост“ и по-точно тематичната Глава за заетост. Членовете 
на Форума обсъдиха как могат политиките на отделните държави да допринесат 
за по-устойчиви практики в заетостта на хората с увреждания, особено след 
пандемията. 

На форума се разгледа подготвеният пакет от инициативи на Европейската 
комисия за подобряване трудовия пазар на хората с увреждания. Комисията 
очаква обратна връзка от гражданското общество, дали защитените работни 
места са по-здравословни, както и търси възможности тези работни места да 
могат да се доразвият, за да се подобри трудовия пазар на хората с увреждания. 
Всички членове на форума бяха единодушни, че с новите технологии, хората с 
увреждания имат реален шанс да работят на отворения пазар. На срещата за 
първи път се дискутира необходимостта от промяна на подхода към Социалната 
икономика. Идеята за „Приобщаваща икономика“ и създаването на „приобщаващ 
пазар за заетост“ ще развие много бъдещето и няма да съществува нуждата от 
защитена заетост. 

Посещение на социални прeдприятия в Брюксел 

В периода 8-10 декември по покана на Европейската асоциация на доставчиците 
на услуги за хора с увреждания /EASPD/представители на НАСО и Агенция Вижън 
посетиха социални предприятия в Брюксел. Като част от програмата на 
организираните от EASPD събития се проведоха работни дискусии и презентации 
по темите за внедряване на помогащите технологии в социалния сектор и 
методите за успешна комуникация между членовете и партньорите на EASPD. 

Посещението на соцални предприятия показа успешно въведените добри 
практики за работа с хора с различен вид увреждане. Участниците споделиха своя 
опит и възгледи по темата за създаване на по-добри условия за развитие на 
трудови умения на работещите в социалните предприятия и интеграцията им в 
обществото, както и насърчаване  на работодатели да създават заетост за хората 
с увреждания. 

Добрият опит за развитие на социалните предприятия в Европа показва и 



мотивира как  може да се приложи и за успешното развитие на социалните 
предприятия в България, а именно, чрез насърчаване и устойчивост, равно 
третиране, създаване на условия за взаимодействие, консултации, открит диалог, 
както и споделяне на отговорността между всички заинтересовани страни. 
Подкрепата на предприемачеството и социалната икономика е една от основните 
задачи, която си поставя НАСО в своята мисия. 

…… 

Участие в уебинар за включване на хората с увреждания на пазара на труда 

По инициатива на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с 
увреждания /EASPD/ и Асоциация LADAPT на 19 ноември се проведе уебинар за 
обсъждане на работните стажове като възможност за включване на хората с 
увреждания на пазара на труда. 

В рамките онлайн събитието, в което участваха представители на НАСО, се 
организираха дицкусии в три кръгли маси по темите за перспективите за 
осигуряване на заетост за хора с увреждания, начините за справяне със 
социалното изолиране и добрите практики в европейските страни. 

В дискусията участваха Ерик Бланше, президент на LADAPT, Джеймс Кроу, 
президент на EASPD, Ана Кареро, заместник-ръководител на отдел в 
Европейската комисия, Катрин Лангензипен, член на Европейския парламент и 
др. 

 

EASPD с нова стратегия за периода 2022-2025 г. 

По време на Генералната асамблея на Европейската асоциация на доставчиците 
на услуги за хора с увреждания /EASPD/, която се проведе на 15 октомври, бе 
представена Стратегия за периода  2022—2025 г. 

Като една от най-мащабните неправителствени организации на европейско ниво, 
EASPD подкрепя и промотира работата на своите членове – над 130 организации, 
предоставящи повече от 12 хиляди социални услуги в 29 европейски страни. В 
стратегическия документ „Движение напред: интелигентна трансформация и 
изграждане на устойчивост“ са представени основните приоритети и цели в 
подкрепа на социалните услуги, заетостта за хора с увреждания и постигане на 
по-добър жизнен стандат на уязвимите обществени групи в Европа. 

Партньорство с Европейската федерация на социалните работодатели /FESE/ 

Европейската федерация на социалните работодатели /FESE/ подготвя анкета с 
подкрепата на НАСО,  която е свързана с подготовката на Европейската стратегия 
за грижи през 2022 г. и е насочена към предоставянето на  дългосрочни грижи за 
деца. Стратегията ще съдържа конкретни цели и действия и ще окаже голямо 
влияние върху услугите и начина, по който те се предоставят в страните от 
Еврропейския съюз. 



Проучването ще помогне за по-доброто разбиране и определяне на недостига на 
персонал, причините за напускане на сектора, както и за това в кои сектори или 
професии служителите напускат работните си места в социалните услуги. 

 
Постигнати резултати: 
От реализираните дейности през четвъртото тримесечие на 2021 г. могат да се обобщят 
следните изводи: 

През отчетния период НАСО реализира важни събития и дейности за развитие на 
социалните услуги, в т.ч. на общините като основен доставчик, както и подкрепа за 
екипите на социалните услуги. Продължава реализацията на дейности за подкрепа на 
заетостта, чрез формиране на политики за заетост и подкрепа на работодателите в 
България. Активно работи с голямата мрежа от партньори за политиките за хората с 
увреждания в България.  

Също така реализира поредица проведени обучения, семинари и срещи по различни 
теми, насочени към професионалните ангажименти и отговорности на ръководители, 
екипи и доставчици на социални услуги. 

Като член на Икономическия и социален съвет, на Националния съвет за хората с 
увреждания, както и на различни тематични работни групи, НАСО реализира 
представителни дейности в интерес на партньорите си и в полза на хората с 
увреждания.  

С ползотворното сътрудничество като член на Европейската асоциация на доставчиците 
на услуги за хора с увреждания и участието в международни и европейски проекти и 
събития, НАСО надгражда възможностите си за подкрепа на своите членове и за хората 
с увреждания.  

НАСО развива своите дейности и чрез експертния си екип и представителствата в цялата 
страна, и реализира съществени резултати. Разработва, осигурява преводи и 
разпространява информация и международен опит за формиране на нагласи, политики 
и възможности за доставчици на социални услуги, работодатели, общини, хора с 
увреждания и други социално ангажирани субекти. 

Алиансът отговоря адекватно на потребностите на своите партньори, чрез 
професионалната си консултантска дейност и методическа подкрепа при разрешаване 
на казуси, преодоляване на конкретни трудности, информационно осигуряване и 
подкрепа и пр.  

Най-важен резултат от изминалия период са реализираните Национална среща на 
социалните услуги през месец ноември, онлайн срещите – дискусии, посветени на 
работата на социалните услуги, въпросите по новата законодателна рамка, и актуални 
теми за реализацията и развитието на социалните услуги. 

Крайният обобщаващ резултат от всичко се съдържа в полезността на проведените 
събития и реализираните дейности към стотици доставчици, социални услуги, 
работодатели и други, реализирана ефективна подкрепа за хиляди специалисти 
работещи в подкрепа на хората с увреждания, осигурени условия за по-професионална 
и качествена работа за по-добри социални услуги и по-качествена подкрепа за хиляди 
хора с увреждания. 

 



Индикатор за ефективност: 
 Степен на постигане:  

Ефективността на реализираните дейности се съдържа в получените резултати, спрямо 
планираните показатели в повечето от дейностите, съдържащи се в работата на организацията. 
Значително са завишени ефективността според резултатите в областта на социалните услуги, 
дейности в подкрепа на хора с увреждания, информационните дейности, реализираните срещи 
за подкрепа и др. В друга област въпреки ограниченията в режима на работа организацията 
постига нормално реализиране на необходимите резултати като обработена и представена 
информация за чужд опит от Европа, срещи за подкрепа на работодатели и общини, 
реализирани събития и обучения и др. В някои от дейностите, в които реализираните резултати 
са под планирането, е предстоящо изпълнението им в следващите тримесечия, като например 
издаване на печатни издания, разработване на  предложения и становища и др. 

 

Приложени доказателства за осъществените дейности: 
1. Снимки от събития, информационен бюлетин и сайт 
2. Препратки към сайт НАСО и НАСОКИ 
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